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AVISO DE LICIT AÇÃO
EDITAL DE PREGÃO Nº 187/2014 – LICITAÇÃO

Comunicamos aos interessados que a licitação,
modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 187/2014, que
se acha aberta e que tem como objeto a Aquisição e
instalação de ar condicionado, através do Recurso do
Convênio n.° 252/2013 SEDS/CEDCA/FIA/PR –
Programa Crescer em Família, modalidade “Acolhida
Institucional”, em atendimento a Secretaria Municipal
de Assistência Social - SEMAS, conforme consta no
respectivo Edital. Os envelopes (de proposta e
documentação) serão recebidos na Prefeitura do
Município de Arapongas – Na Gerência de Licitação,
localizada na Rua das Garças, nº 750, 2° Andar, Centro
Administrativo, ARAPONGAS-PR, até 09h15min do dia
17 de Setembro de 2014 e abertos a partir das 09h:30min
horas, do mesmo dia, no mesmo local. O respectivo
edital poderá ser obtido em sua integra no endereço
eletrônico http://www.arapongas.pr.gov.br/licitacao.

Arapongas, 01 de Setembro de 2014.

PATRÍCIA  AMERICA  DE OLIVEIRA
Pregoeira Municipal

Extrato de Termo Aditivo
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Administração

Processo Administrativo: nº 080/14.
Partes: Município de Arapongas e CONSÓRCIO
INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO IVAÍ E
REGIÃO - CISVIR.
Objeto: Dispensa em favor do Consórcio Intermunicipal
de Saúde do Vale do Ivaí e Rregião – CISVIR, para
contratação de serviços nas áreas médica, odontológica,
especializadas ambulatoriais e psicossocial, em
atendimento a Secretaria Municipal de Saúde.
Objeto do Termo Aditivo: Com fundamento no Processo
Administrativo nº. 011056/14, datado de 09/07/2014,
acordam as partes, nos termos do art. 65, inciso I, alínea
“b”, da Lei Federal 8.666/93, bem como da ata de
Assembléia realizada em data de 05.06.2014, em acrescer
ao valor total do contrato o montante de R$ 37.500,00
(trinta e sete mil e quinhentos reais), ou seja,
aproximadamente 1,95% 9um virgula noventa e cinco

por cento) do valor total do contrato, a serem pagos em
favor do CISVIR em uma única parcela, e, rescindindo-
se a presente clásula automaticamente no momento em
que se findar o repasse.
Modalidade: Pregão nº. 011/14.
As demais cláusulas estipuladas em contrato original
permanecem inalteradas.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICIT AÇÃO E
TERMO CONTRATUAL

Prefeitura Municipal de Arapongas
Secretaria Municipal de Administração

Processo Administrativo: nº 251/14.
Partes: Município de Arapongas e SANCHES E
VICHIATE LTDA
Objeto: Dispensa de licitação para aquisição de 80
(oitenta) caixas com 24 unidades de detergentees lava-
louças, em atendimento a SEMAD.
Modalidade: Dispensa nº. 034/14
Entrega: Imediata.
Valor: R$ 1.824,00 (um mil oitocentos e vinte e quatro
reais).
Despacho: Dispenso o procedimento licitatório, a que
se refere este EXTRATO, com base no Artigo n.° 24,
incisos II e X, da Lei Federal n.° 8.666/93.
Autorizado pelo Prefeito Municipal na data de 25/08/
2014.
Data e Assinaturas:

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

Extrato de Contrato
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria de Administração

Processo Administrativo: nº 127/14.
Partes: Município de Arapongas e OPTO COMERCIAL
DE SINALIZAÇÃO LTDA – EPP, TERRA
SINALIZAÇÃO VIÁRIA  LTDA – EPP e CUNHA &
CASTRO LTDA - ME.
Objeto: Aquisição de materiais de instalação de
semáforos, em atendimento a Secretaria Municipal de
Segurança Pública e Trânsito – SESTRAN.
Modalidade: Pregão nº 098/14.
Prazo de Vigência: Até 31/12/2014.

Valor: R$ 38.042,00 (trinta e oito mil e quarenta e dois
reais).
Data e Assinaturas.

Extrato de Contrato
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria de Administração

Processo Administrativo: nº 203/14.
Partes: Município de Arapongas e ALELUIA
EMPREENDIMENTOS GRÁFICOS LTDA - ME.
Objeto: Contratação de gráfica especializada na
confecção de mapa/roteiro turistico, em atendimento a
Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo
– SEMIC.
Modalidade: Pregão nº 155/14.
Prazo de Vigência: De 60 (sessenta) dias contados a
partir de 29 de julho de 2014.
Valor: R$ 3.550,00 (três mil quinhentos e cinquenta reais).
Data e Assinaturas.

Extrato de Contrato
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria de Administração

Processo Administrativo: nº 171/14.
Partes: Município de Arapongas e SILVA E FORTUNATO
LTDA - ME.
Objeto: Contratação de empresas para prestação de
serviços nas áreas de locação de equipamentos
audiovuisuais, equipamentos de reprografia e
informática para realização dos jogos abertos do Paraná
“JAPS”, em atendimento a Secretaria Municipal de
Esporte.
Modalidade: Pregão nº 134/14.
Prazo de Vigência: 120 (cento e vinte) dias contados a
partir de 01 de julho de 2014.
Valor: R$ 6.200,00 (seis mil e duzentos reais).
Data e Assinaturas.

Extrato de Contrato
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria de Administração

Processo Administrativo: nº 184/14.
Partes: Município de Arapongas e AUTO POSTO
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ARAPUCANA LTDA.
Objeto: Aquisição de combustíveis, em atendimento a
Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS.
Modalidade: Pregão nº 142/14.
Prazo de Vigência: Até 31/12/2014.
Valor: R$ 12.355,20 (doze mil trezentos e cinquenta e
cinco reais e vinte centavos).
Data e Assinaturas.

Extrato de Contrato
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria de Administração

Processo Administrativo: nº 185/14.
Partes: Município de Arapongas e MISTER MICRO
PARANÁ LTDA – ME e CARLA C. DE OLIVEIRA &
CIA LTDA – ME.
Objeto: Aquisição de computador, equipamentos
eletrônicos e eletrodomésticos, Convênio FIA, em
atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social
– SEMAS.
Modalidade: Pregão nº 143/14.
Prazo de Vigência: De 60 (sessenta) dias contados à
partir de 22/07/2014.
Valor: R$ 15.581,90 (quinze mil quinhentos e oitenta e
um reais e noventa centavos).
Data e Assinaturas.

Extrato de Contrato
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria de Administração

Processo Administrativo: nº 207/14.
Partes: Município de Arapongas e CHARLIS
FERNANDES, CRISTIANE LUCIANA BETAZZA
GOMES, MENDES & BARBOSA LTDA, AROLDO
FREITAS DE MELO, SILVIO WIELEVSCK, DEVANIR
ONIVALDO PONTINS, JOSÉ CARLOS PONTIN e JOSÉ
RICARDO DE BARROS.
Objeto: Locação de 03 (três) veículos, com capacidade
mínima de 12 a 15 lugares, incluindo o motorista, 04
veículos com capacidade mínima de 16 lugares e 1 (um)
veículo com capacidade mínima de 18 lugares, incluindo
o motorista com monitor, para o transporte escolar, em
atendimento a Secretaria Municipal de Educação.
Modalidade: Pregão nº 157/14.
Prazo de Vigência: Até 31/12/2014.
Valor: R$ 12.355,20 (doze mil trezentos e cinquenta e
cinco reais e vinte centavos).
Data e Assinaturas.

Extrato de Contrato
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria de Administração

Processo Administrativo: nº 157/14.
Partes: Município de Arapongas e GD PROJETOS E
SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.
Objeto: Contratação de empresa especializada visando

a reforma e ampliação do Centro Cultural, localizado na
Praça Mauá, em atendimento a Secretaria Municipal de
Obras, Transportes e Desenvolvimento Urbano –
SEODUR.
Modalidade: Tomada de Preços  nº 008/14.
Prazo de Vigência: De 12 (doze) meses contados a partir
de 20/08/2014.
Valor: R$ 106.571,79 (cento e seis mil quinhentos e
setenta e um reais e setenta e nove centavos).
Data e Assinaturas.

PROCESSO SELETIVO DE EMPREGO PÚBLICO –
EDITAL Nº. 155/13

EXTRATO DE TERMO CONTRATUAL
(Edital de Convocação nº. 092/14, de 23/06/2014)

Contratante: Prefeitura do Município de Arapongas –
Paraná
Contratado(a): Claudinei de Oliveira Silva
Emprego: Auxiliar de Enfermagem
Carga Horária: 40 (quarenta) horas semanais
Objetivo: Atender ao Programa SAMU 192 – Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência
Vigência: Prazo Indeterminado, com início em 26/08/2014
Salário: R$ 996,27 (Novecentos e noventa e seis reais e
vinte e sete centavos) mensais
Dotação Orçamentária: 09.01-10.301.0003.2.020 e 09.02-
10.301.0012.2.025

PROCESSO SELETIVO DE EMPREGO PÚBLICO –
EDITAL Nº. 155/13

EXTRATO DE TERMO CONTRATUAL
(Edital de Convocação nº. 103/14, de 16/07/2014)

Contratante: Prefeitura do Município de Arapongas –
Paraná
Contratado(a): Elisângela da Silva dos Santos
Emprego: Agente Comunitário de Saúde
Carga Horária: 40 (quarenta) horas semanais
Objetivo: Atender ao Programa Saúde da Família – PSF
Vigência: Prazo Indeterminado, com início em 01/09/2014
Salário: R$ 909,50 (Novecentos e nove reais e cinqüenta
centavos) mensais
Dotação Orçamentária: 09.01-10.301.0003.2.020 e 09.02-
10.301.0009.2.021

LEI nº 4.292, de 01 de setembro de 2014

Dispõe sobre a criação do Programa de Incentivo ao
Esporte Amador de Arapongas e do Programa Bolsa
Atleta.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPONGAS, ESTADO
DO PARANÁ, DECRETOU, E EU, PREFEITO
MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Capítulo I

Art. 1º. Fica instituído o Programa de Incentivo ao

Esporte Amador no Município de Arapongas, com o
objetivo de repassar recursos às associações e outras
entidades esportivas para o desenvolvimento das
modalidades por elas praticadas.

Art. 2°. O repasse preconizado no artigo 1° desta lei
será efetivado pela Secretaria Municipal de Esporte às
associações esportivas devidamente cadastradas no
Conselho Municipal de Esporte e Lazer - COMEL,
respeitando-se o valor constante de dotação
orçamentária, englobando todas as associações e outras
entidades esportivas que representam modalidades
olímpicas, oficiais, paraolímpicas e não-oficiais, mediante
Termo de Cooperação Técnica e Financeira.

Art. 3°. As associações e outras entidades esportivas
que representem modalidades olímpicas, oficiais ou que
sejam disputadas nos Jogos da Juventude do Paraná e
Jogos Abertos do Paraná poderão pleitear o repasse
disciplinado nesta Lei, devendo, para tanto, dirigir
requerimento à Secretaria Municipal de Esporte,
destacando a modalidade esportiva praticada, instruído
com os seguintes documentos:

I - O desempenho técnico desportivo durante o ano
anterior;
II - Estatuto Social devidamente registrado em Cartório
de Títulos e Documentos;
III - Ata da Assembleia Geral da Eleição e Posse da
primeira e da última Diretoria das Associações,
registradas;
IV - Certidões Negativas do FGTS, INSS bem como
tributos federais, estaduais e municipais;
V - Certidão Liberatória do Tribunal de Contas e do
Município;
VI – Declaração de Utilidade Pública;
VII - Plano de Trabalho com Respectivo Plano de
Aplicação;
VIII - Declaração do Imposto de Renda do último
exercício;
IX - Relatório das atividades e resultados do ano anterior,
contendo os itens relacionados no art. 5° desta Lei.

§1º. O referido requerimento, acompanhado da
documentação exigida, será analisado e aprovado pelo
Conselho Municipal de Esporte e Lazer – COMEL.

§ 2º. O requerimento, após análise e aprovação, não
havendo mais de uma associação de cada modalidade
esportiva, será encaminhada ao Chefe do Executivo, para
anuência, e posteriormente devolvido à Secretaria
Municipal de Esporte, visando o acompanhamento do
incentivo às associações.

§ 3º. Havendo mais de uma associação ou entidade
esportiva de cada modalidade esportiva requerendo o
repasse previsto nesta Lei, será constituída comissão
especial para classificar as associações que melhor
atendam ao interesse público.

§ 4°. As associações esportivas e as entidades
esportivas, bem como os atletas beneficiários do
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Programa de Incentivo ao Esporte Amador do Município
de Arapongas, desde que convocados pela Secretaria
de Esporte, deverão representar o Município em eventos
esportivos promovidos pelas Confederações Nacionais,
Federações Estaduais, Comitê Olímpico Brasileiro,
Comitê Para-Olímpico Brasileiro, Jogos da Juventude,
Jogos Abertos do Paraná e Jogos Abertos
Paradesportivo do Paraná.

Art. 4º. A Secretaria de Esporte escolherá a associação
que melhor poderá representar o Município de
Arapongas nos Jogos da Juventude do Paraná, Jogos
Abertos do Paraná e Jogos Abertos Paradesportivo do
Paraná, respeitando-se os seguintes critérios:

I - histórico geral da associação desde sua formação;
II - resultados apresentados nas competições em que
representou o Município desde sua formação;
III - comprovação da vinculação dos principais atletas
do Município em suas equipes, se necessário através
de súmulas de competições de que tenha participado;
IV - ter apresentado as devidas prestações de contas e
relatórios em dia.

§ 1°. A associação ou entidade esportiva interessada
em receber o incentivo ao esporte concedido pelo
Município não poderá ter fins lucrativos.

§ 2°. Somente uma associação ou entidade esportiva de
cada modalidade esportiva poderá receber o incentivo
tratado nesta Lei.

Art. 5°. A Secretaria Municipal de Esporte estipulará o
valor que cada associação receberá, devendo considerar
para tanto, as categorias, a participação de eventos
oficiais, bem como os resultados obtidos.

§ 1°. Os recursos do Programa de Incentivo ao Esporte
Amador deverão ser aplicados de conformidade com o
Plano de Trabalho e seu respectivo Plano de Aplicação,
a serem apresentados pelas associações e entidades
esportivas, incluído o Bolsa Atleta, que integrará o Termo
de Cooperação Técnica e Financeira, na forma de anexo.

§ 2°. A associação ou entidade esportiva deverá
movimentar conta corrente em Banco oficial (Banco do
Brasil ou Caixa Econômica Federal) específica para o
recebimento e utilização dos recursos provenientes do
Programa de Incentivo ao Esporte Amador, repassados
trimestralmente, sendo o repasse através de depósito
na referida conta corrente.

§ 3°. Os recursos repassados pelo Município às
associações e entidades esportivas poderão ser
utilizados nas despesas com:

I – materiais ou equipamentos esportivos;
II – medicamentos;
III – alimentação em competições;
IV – hospedagem e alimentação em competições fora do
Município de Arapongas;
V – transporte de atletas ou equipe para participar de

competições fora do Município de Arapongas;
VI - vale-transporte, com despesas com transporte local
e na Região de Arapongas destinadas a locomoção de
atletas do local de residência para os treinamentos e/ou
de competições;
VII – seguros coletivos;
VIII – taxas federativas e confederativas, para filiação
em entidades do desporto nacional, inscrição em
competições e taxa de arbitragem.
IX – bolsa atleta.

§ 4°. As associações e entidades esportivas deverão
veicular, junto com os demais parceiros, brasão do
Município de Arapongas e logomarca da Secretaria de
Esporte, nos uniformes e na divulgação da mídia, bem
como deverão ter como primeiro nome a denominação
“Arapongas”.

Art. 6º. A Prestação de Contas da Transferência se dará
mediante as informações constantes do Sistema
Integrado de Transferência – SIT, nos termos da
Resolução nº 028/2011/TCE-PR, e em outras normas que
a substituírem.

§1°. Os dados serão informados bimestralmente no
Sistema Integrado de Transferências – SIT, independente
da realização de repasses ou despesas e, em todos os
bimestres deverá haver envio de informações ao
Tribunal, por intermédio do SIT.

§2°. O prazo final para o envio das informações no SIT
será de 30 (trinta) dias para as associações e entidades
esportivas e de 60 (sessenta) dias para o Município de
Arapongas, contados do encerramento do bimestre a
que se referem.

§3°. No caso de o encerramento do prazo mencionado
no Parágrafo Segundo recair em feriado ou final de
semana, o mesmo ficará automaticamente prorrogado
para o primeiro dia útil subseqüente.

§4°. Sem prejuízo dos prazos finais para os fechamentos
bimestrais, as demais informações poderão ser lançadas
no Sistema Integrado de Transferência – SIT, a qualquer
momento após a ocorrência do fato a ser informado.

§5°. O prazo final para a prestação de contas de
transferência será o mesmo para o encerramento do
bimestre em que houver a extinção do ato, conforme
definido no art. 15, § 4º da Resolução nº 028/2011/TCE-
PR.

§6°. O Município de Arapongas, ao final da transferência,
encaminhará a Prestação de Constas ao Tribunal de
Contas do Estado do Paraná.

§ 7º. A associação ou entidade esportiva, ao final de
cada bimestre, juntamente com a prestação de contas,
deverá apresentar relatório das atividades
desenvolvidas no período à Secretaria de Esporte.

§ 8º. O repasse preconizado no artigo 1° desta lei será

concedido, a cada beneficiário, pelo prazo de até 01 (um)
ano, podendo ser renovado, em caso de novo
requerimento.

§ 9°. A associação ou entidade esportiva que não atender
aos dispositivos desta Lei e ao disciplinado no Termo
de Cooperação Técnica e Financeira a ser assinado,
perderá o direito de participar do Programa de Incentivo
ao Esporte, por decisão do Conselho Municipal de
Esporte e Lazer - COMEL, sem prejuízo das demais
sanções aplicáveis à espécie.

Art. 7º.  O técnico da modalidade esportiva patrocinada
deverá ser credenciado junto ao Conselho Regional de
Educação Física (CREF) e não pode ser presidente ou
tesoureiro da associação ou entidade esportiva.

Parágrafo único. Caso o técnico da modalidade
esportiva beneficiada seja servidor público municipal
ou empregado público municipal, deverá cumprir a carga
horária estipulada no Estatuto dos Servidores Públicos
do Município de Arapongas ou lei de regência e não
poderá receber recursos provenientes do incentivo
preconizado por esta Lei para uso próprio.

Capítulo II

Art. 8°. A associação ou entidade esportiva que não
cumprir as obrigações disciplinadas nesta Lei estará
sujeita às penalidades legais cabíveis, bem como terá o
Termo de Cooperação Técnica e Financeira rescindido
pelo Conselho Municipal de Esporte e Lazer - COMEL.

Parágrafo único. Poderá também ser rescindido o Termo
de Cooperação Técnica e Financeira firmado com a
associação ou entidade esportiva que não apresentar
resultados satisfatórios, de acordo com o programado,
quanto às metas de rendimento pretendidas pela
Secretaria Municipal de Esporte e pelos demais atletas
e técnicos que formam o grupo da modalidade que
representa, bem como apresentar inadimplência relativa
ao pagamento de FGTS, INSS e tributos exigidos no
inciso IV, do art. 3º desta lei.

Capítulo III

Art. 9°. Fica instituído o Programa Bolsa Atleta,
destinado aos atletas praticantes do esporte de
rendimento em modalidades olímpicas e paraolímpicas,
bem como naquelas modalidades vinculadas ao Comitê
Olímpico Internacional e ao Comitê Paraolímpico
Internacional.

Parágrafo único. O Bolsa Atleta não gera vínculo
empregatício com o Município de Arapongas e com as
associações esportivas.

Art. 10. O repasse preconizado no artigo 13 desta lei
será efetivado pela Secretaria Municipal de Esporte,
mensalmente, às entidades de práticas esportivas que
representam os atletas, respeitando-se o valor mensal
constante de dotação orçamentária, mediante Termo de
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Convênio.

§ 1°. O controle e o pagamento do incentivo serão
processados pelas entidades representantes das
modalidades esportivas, depois de cumpridos os
requisitos previstos nesta Lei, observando-se
rigorosamente as disposições constantes no Termo de
Convênio firmado entre a entidade e o Município.

§ 2°. As entidades representativas das modalidades
esportivas deverão movimentar conta-corrente em Banco
oficial (Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal)
específica para o recebimento e utilização dos recursos
provenientes do Programa Bolsa Atleta, repassados
mensalmente, sendo o pagamento através de depósito
na referida conta-corrente.

Art. 11. Para pleitear a concessão do incentivo ora
tratado, as entidades de práticas esportivas que
representam os atletas, deverão dirigir requerimento a
Secretaria Municipal de Esporte, indicando o atleta a
ser beneficiado, destacando a modalidade esportiva
praticada, os documentos previstos no art. 3º desta Lei,
bem como comprovantes de que os atletas preencham,
cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - estar vinculado a alguma entidade de prática
esportiva;
II - estar em plena atividade esportiva;
III - apresentar autorização do responsável e
comprovante de matrícula em instituição de ensino
público ou privado, observado o percentual de 75%
(setenta e cinco por cento) como presença mínima, no
caso de atleta menor de 18 (dezoito) anos de idade;
IV - ter participado de competição esportiva no âmbito
municipal, estadual, nacional ou internacional no ano
imediatamente anterior aquele em que tiver sido
pleiteada a concessão da bolsa-atleta.

§ 1°. O referido requerimento, acompanhado da
documentação exigida, será analisado e aprovado pelo
Conselho Municipal de Esporte e Lazer – COMEL.

§ 2º. O requerimento, após análise e aprovação, com a
elaboração de parecer técnico pelo Conselho Municipal
de Esporte e Lazer – COMEL, será encaminhado ao Chefe
do Executivo, para anuência, e posteriormente devolvido
à Secretaria Municipal de Esporte, visando o
acompanhamento do incentivo as associações ou
entidades esportivas.

§ 3°. Os valores individuais a serem repassados aos
atletas serão definidos pela Secretaria de Esporte, nos
limites estabelecidos em edital a ser publicado,
considerando o histórico do atleta, modalidade,
conquistas históricas, competições, medalhas, troféus,
categoria na qual se encontra inscrito e a importância
do atleta e da modalidade na programação da própria
Secretaria de Esporte.

§ 4°. Com o deferimento da concessão do incentivo do
Bolsa Atleta, o beneficiado compromete-se a representar

o Município ou as Entidades Municipais, em
competições promovidas ou consideradas de interesse
da Secretaria Municipal de Esporte de Arapongas ou de
interesse desportivo estadual, nacional ou internacional.

§ 5°. O atleta beneficiado com o Bolsa Atleta oferecerá
como contrapartida, autorização para o uso de sua
imagem, voz, nome e/ou apelido esportivo em imagens e
anúncios oficiais do Município, bem como usará o
brasão oficial do Município de Arapongas e a logomarca
da Secretaria Municipal de Esporte em seus uniformes e
nos demais materiais de divulgação.

§ 6°. Poderá ser dispensado o requisito do inciso IV, em
caso da ocorrência de situação excepcional, nos casos
de atletas com desempenho de destaque.

Art. 12. As entidades de práticas esportivas que
representam os atletas deverão prestar contas da mesma
forma que a prevista no artigo 6° desta Lei.

§1º. As entidades de práticas esportivas que representam
os atletas, ao final de cada bimestre, juntamente com a
prestação de contas deverão apresentar relatório das
atividades desenvolvidas no período.

Art. 13. O Programa do Bolsa Atleta será concedido:

I - na Categoria Juventude - para atletas com idade de
até 17 (dezessete) anos que tenham participado dos
Jogos Oficiais do Paraná ou de evento estadual ou
nacional reconhecido pelo Ministério do Esporte e que
continuem treinando e participando de competições
estaduais ou nacionais;
II - na Categoria Adulto - para atletas com idade superior
a 17 (dezessete) anos que tenham participado dos Jogos
Oficiais do Paraná ou de evento estadual ou nacional
reconhecido pelo Ministério do Esporte e que continuem
treinando e participando de competições estaduais ou
nacionais; e
III - na Categoria Paraesportiva - para atletas que tenham
participado dos Jogos Oficiais do Paraná ou de evento
estadual ou nacional reconhecido pelo Ministério do
Esporte como paraesportivo e que continuem treinando
e participando de competições estaduais ou nacionais.

Art. 14. Será automaticamente desligado do Programa o
atleta que:

I - quando convocado, deixar de participar das
competições sem motivo previamente justificado;
II - deixar de atender ao disposto nos §§ 1° e 2°, do art.
4° desta Lei;
III - for transferido para representação de outro
município, Estado ou País sem anuência da Secretaria
de Esporte;
IV - sofrer punição aplicada pela Secretaria Municipal
de Esporte, Tribunais de Justiça Desportiva, Federações
Esportivas Estaduais ou Entidades Nacionais, em
qualquer desses casos, considerada grave pela
Comissão ou Conselho.

Parágrafo único. Poderá também ser desligado do
Programa o atleta cujas entidades de práticas esportivas
que o representa, ao final de cada bimestre, não
apresentarem a prestação de contas e o relatório das
atividades desenvolvidas no prazo estabelecido por esta
Lei.
Art. 15. O Programa do Bolsa Atleta será concedido, a
cada beneficiário, pelo prazo de até 10 (dez)
recebimentos mensais, podendo ser renovado, em caso
de novo pedido.

Art. 16. Caberá ao Conselho Municipal de Esporte e
Lazer - COMEL, a decisão pela concessão, renovação
ou extinção do Bolsa Atleta para cada um dos
beneficiários do Programa.

Capítulo IV

Art. 17. As despesas desta Lei correrão à conta da
dotação orçamentária própria da Secretaria Municipal
de Esporte, nos termos das respectivas Leis
orçamentárias.

Art. 18. As datas para que as associações e entidades
requeiram os benefícios previstos nesta Lei, bem como
os valores dos repasses, critérios de classificação e
formulários estarão previstos em edital a ser publicado,
do qual se dará ampla divulgação.

Art. 19. Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Arapongas, 01 de setembro de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

RICARDO GONÇAL VES
Secretário Municipal de Esporte



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ 

 
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
Licitação: Modalidade Pregão Presencial nº 047/2014 � Processo Adm. nº 054/2014. 
 
OBJETO: Registro de preços para futura aquisição de sacos plásticos, em atendimento a Secretaria Municipal de Agricultura, Serviços 
Públicos e Meio Ambiente � SEASPMA. 
 
A Prefeitura Municipal de Arapongas torna público o registro de preços, referente à Ata de Registro de Preços, com validade de 12 (doze) 
meses, conforme segue: 
 
Ata de Registro de Preços n. 157/14, assinada em 21 de março de 2014 - G.D.C DA SILVA COSTA - EIRELI., pessoa jurídica de direito 
privado, com sede na Rua Francelho, n° 072, Vila Nova, Cep: 86707-040, Fone: (43) 3252-7897, em Arapongas � PR, inscrita no CNPJ/MF nº 
09.721.729/0001-21, Inscrição Estadual nº 90445795-77. 
 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT 
MARCA/ 
MODELO 

VALOR UNIT VALOR TOTAL 

01 
Saco plástico, 200 litros, 
com 90 cm de boca, 
micra 8. 

80.000 
TEKPLAST 

200 L 
0,54 43.200,00 

TOTAL................................................................................................................................................R$ 43.200,00 

 
Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 

 
Arapongas, 01 de setembro de 2014. 

 
ANTONIO JOSÉ BEFFA 

Prefeito Municipal 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ 

 
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
Licitação: Modalidade Pregão Presencial nº 006/2014 � Processo Adm. nº 006/2014. 
 
OBJETO: Registro de preços para aquisição de utensílios de cozinha, para atender os Centros de Educação Infantil, em atendimento a 
Secretaria Municipal de Educação e Esportes � SEDES. 
 
A Prefeitura Municipal de Arapongas torna público o registro de preços, referente à Ata de Registro de Preços, com validade de 12 (doze) 
meses, conforme segue: 
 
Ata de Registro de Preços n.033/14, assinada em 06 de fevereiro de 2014 - CARLA C. DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME, pessoa jurídica de 
direito privado, com sede na Avenida Presidente Vargas, n° 61, Centro, em Astorga � PR, inscrita no CNPJ/MF nº 07.932.596/0001-07. 
 

ITEM QTD UNID PRODUTO VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

02 300 Unid 
Prato de sobremesa em aço inox, com 
aproximadamente 16,5 cm de diâmetro. Predileta. 

R$ 5,50 R$ 1.650,00 

05 300 Unid Caneca de inox com alça 250 ml. Predileta. R$ 5,50 R$ 1.650,00 

07 6 Unid 
Saleiro pequeno de vidro com tampa inox. 
Martinox. 

R$ 3,00 R$ 18,00 

08 6 Unid 
Açucareiro de aço inox com colher capacidade 
aproximada 250 gr. Martinox. 

R$ 19,50 R$ 117,00 

10 6 Unid Espremedor de limão em alumínio fundido. Nortlar R$ 6,60 R$ 39,60 

13 6 Unid 
Escumadeira funda, feito totalmente em aço inox 
AISI 304, conforme edital. 

R$ 16,50 R$ 99,00 

14 6 Unid 
Concha funda, feito totalmente em aço inox AISI 
304, liga 18/10, conforme edital.  

R$ 15,70 R$ 94,20 

15 6 Unid 
Concha funda, feito totalmente em aço inox AISI 
304, liga 18/10, conforme edital. 

R$ 15,70 R$ 94,20 

16 6 Unid 
Concha funda, feito totalmente em aço inox AISI 
304, liga 18/10, conforme edital. 

R$ 16,00 R$ 96,00 

23 100 Unid 
Facas de Mesa, feita totalmente em aço inoxidável 
AISI 304, liga 18/10, ponta arredondada, conforme 
edital. 

R$ 3,98 R$ 398,00 

24 300 Unid 
Colheres de sopa feita totalmente em aço 
inoxidável AISI 304, liga 18/10, com acabamento 
perfeito, conforme edital. 

R$ 2,85 R$ 855,00 

25 300 Unid 
Colheres de sobremesa, feita totalmente em aço 
inoxidável AISI 304, liga 18/10, com acabamento 
perfeito, conforme edital. 

R$ 2,50 R$ 750,00 

26 5 Unid 
Caçarola pequena em alumínio, capacidade 8,3 
litros, em alumínio polido industrial, conforme 
edital. 

R$ 37,50 R$ 187,50 

28 6 Unid 
Caçarola grande, capacidade 17 litros, em alumínio 
polido industrial, linha hotel, conforme edital. 

R$ 71,40 R$ 428,40 

29 8 Unid 
Panela de Pressão 7 litros, fabricada em alumínio 
100% puro, polido, conforme edital. 

R$ 172,00 R$ 1.376,00 

31 4 Unid 
Com tampa e pegador de tampa no mesmo 
material, com alças bilaterais reforçadas em 
alumínio polido, conforme edital. 

R$ 87,00 R$ 348,00 

33 4 Unid 
Chaleira Média, 3 litros, fabricadas em alumínio 
polido industrial, linha hotel, conforme edital. 

R$ 54,90 R$ 219,60 

35 4 Unid 
Bule Grande de alumínio, linha hotel, capacidade 
03 litros, com tampa, alça de baquelite. ASJ. 

R$ 38,70 R$ 154,80 

36 6 Unid 
Espremedor de Batatas em Alumínio polido, 
elaborado com base em alumínio e acabamento 
antiaderente, conforme edital. 

R$ 38,70 R$ 232,20 
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38 6 Unid 
Assadeira Média de alumínio, espessura 2,5mm, 
fabricado em alumínio polido.  
Conforme edital. 

R$ 63,30 R$ 379,80 

40 4 Unid 
Forma de Pudim, fabricado em alumínio, cabo de 
baquelite que resiste alta temperatura durante o 
manuseio, conforme edital. 

R$ 34,50 R$ 138,00 

42 4 Unid 
Conjunto de xícaras para Chá com 12 peças (6 
xícaras e 6 pires), produto em porcelana decorada, 
capacidade da xícara 150 ml. Dinasty. 

R$ 69,50 R$ 278,00 

44 6 Unid 
Jarras de acrílico com tampa, capacidade 
aproximada 02 litros. Martiplast. 

R$ 16,70 R$ 100,20 

47 4 Unid 
Bacia Plástica, tamanho grande, capacidade 32 
litros, para uso de alimentos, conforme edital. 

R$ 39,70 R$ 158,80 

49 10 Unid 
Tábuas para corte de alimentos crus e cozidos, 
construídas em polipropileno virgem, conforme 
edital. 

R$ 59,40 R$ 594,00 

51 6 Unid 
Peneiras plásticas para alimentos, reforçada, 
medindo aproximadamente 19 cm. Jolly.  

R$ 7,80 R$ 46,80 

52 6 Unid 
Peneiras plásticas para alimentos, reforçada, 
medindo aproximadamente 14,5 cm. Jolly. 

R$ 7,90 R$ 47,40 

55 8 Unid 

Colheres Pequenas em polietileno e inox, 
fabricadas em polietileno virgem e atóxico: colher e 
punho.  
Conforme edital. 

R$ 29,80 R$ 238,40 

56 4 Unid 
Rolo de Massa em polietileno, com cabo articulado, 
produzido em Polietileno Virgem de Alta 
Resistência. Conforme edital. 

R$ 34,50 R$ 138,00 

57 4 Unid 
Cortador de Legumes e Frutas, manual, de mesa, 
com tripé, tipo industrial, conforme edital. 

R$ 74,50 R$ 298,00 

58 100 Unid 
Copo em vidro 300 ml, transparente, tipo 
americano duplo Dimensões aproximadas: 
Diâmetro: 7,5 cm. Altura: 12 cm. Nadir. 

R$ 3,80 R$ 380,00 

VALOR TOTAL ...............................................................................................................R$ 11.604,90 

 
Ata de Registro de Preços n.034/14, assinada em 06 de fevereiro de 2014 - GUERZA COMÉRICO DE PRESENTES E ARTIGOS DE HOTELARIA 
LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Avenida Carneiro Leão, 37, Centro na Cidade de Maringá - PR, CEP: 87.014-010 
inscrita no CNPJ/MF nº 08.358.549/0001-64, Inscrição Estadual nº 90385797-86. 
 

ITEM QTD UNID PRODUTO VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

01 300 Unid 
Prato fundo aço inox, com aproximadamente 23 cm 
de diâmetro. Gp inox. 

R$ 8,90 R$ 2.670,00 

03 16 Unid 
Travessa de inox oval média. Dimensões 
aproximadas: 30x20cm. Gp inox. 

R$ 29,90 R$ 478,40 

04 16 Unid 
Travessa de inox oval grande. Dimensões 
aproximadas: 45x32cm. Gp inox. 

R$ 28,00 R$ 448,00 

09 6 Unid 
Espremedor de alho em alumínio 5 utilidades. Tec 
lar. 

R$ 4,10 R$ 24,60 

11 6 Unid 
Escumadeira funda, feito totalmente em aço inox 
AISI 304, liga 18/10, conforme edital. 

R$ 16,00 R$ 96,00 

12 6 Unid 
Escumadeira funda, feito totalmente em aço inox 
AISI 304, liga 18/10, conforme edital.  

R$ 16,50 R$ 99,00 

17 8 Unid 
Colher de servir grande, feito totalmente em aço 
inox AISI 304, liga 18/10, conforme edital. 

R$ 17,90 R$ 143,20 

18 10 Unid 
Faca de carne, fio liso, lâmina e cabo em aço inox 
(cabo em aço AISI 430 e lâmina 3m aço AISI 420), 
conforme edital. 

R$ 28,50 R$ 285,00 

19 6 Unid 
Faca de carne, fio liso, lâmina e cabo em aço inox 
(cabo em aço AISI 430 e lâmina 3m aço AISI 420), 

R$ 21,00 R$ 126,00 

DIÁRIO OFICIAL  DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS ANO: VI    Nº: 1268   PÁG: 07TERÇA-FEIRA - 02/09/2014



conforme edital. 

20 6 Unid 
Faca de legumes fio liso, lâmina e cabo em aço inox 
(cabo em aço AISI 430 e lâmina 3m aço AISI 420), 
conforme edital. 

R$ 11,30 R$ 67,80 

21 6 Unid 
Faca de pão, fio serrilhado, lâmina e cabo em aço 
inox (cabo em aço AISI 430 e lâmina 3m aço AISI 
420), conforme edital. 

R$ 12,90 R$ 77,40 

22 6 Unid 
Pegador de massa, feito totalmente em aço inox AISI 
304, liga 18/10, conforme edital. 

R$ 16,40 R$ 98,40 

27 6 Unid 
Caçarola média em alumínio, capacidade 12 litros, 
em alumínio polido industrial, conforme edital. 

R$ 57,00 R$ 342,00 

30 4 Unid 
Caldeirões grande, capacidade 31 litros, em alumínio 
polido industrial, linha hotel;  
Conforme edital. 

R$ 110,00 R$ 440,00 

32 4 Unid 
Chaleira Grande, 5 litros, fabricadas em alumínio 
polido industrial, linha hotel, conforme edital. 

R$ 61,00 R$ 244,00 

34 8 Unid 
Canecão Grande em alumínio, com cabo, fabricado 
em alumínio polido industrial, linha hotel, conforme 
edital. 

R$ 41,00 R$ 328,00 

37 6 Unid 
Assadeira Grande de alumínio, espessura 2,5mm, 
fabricado em alumínio polido.  
Conforme edital. 

R$ 124,00 R$ 744,00 

39 6 Unid 
Assadeira Pequena de alumínio, espessura 2,5mm, 
fabricado em alumínio polido.  
Conforme edital. 

R$ 92,00 R$ 552,00 

41 4 Unid 

Escorredor de massa em alumínio, com capacidade 
de 22 litros, em alumínio polido, com espessura de 
2mm.  
Conforme edital. 

R$ 61,00 R$ 244,00 

43 6 Unid 
Jarras de Inox 2 litros, fabricada em aço inox de 
grande resistência e praticidade, capacidade para 2,0 
litros. Conforme edital. 

R$ 43,30 R$ 259,80 

45 4 Unid 
Bandejas Grandes em inox, feito totalmente em aço 
inox AISI 304, liga 18/10, 0,8 mm de espessura. 
Conforme edital.  

R$ 42,00 R$ 168,00 

46 8 Unid 
Bacia em aço inox grande, capacidade 8 litros. gp 
inox.  

R$ 45,70 R$ 365,60 

48 4 Unid 
Bacia Plástica, tamanho grande, capacidade 27 litros, 
para uso de alimentos, fabricada em Polipropileno, 
Conforme edital. 

R$ 45,00 R$ 180,00 

50 17 Unid 
Lixeira Plástica, tamanho médio, capacidade 60 
litros, fabricadas em polipropileno ou polietileno, 
conforme edital. 

R$ 117,70 R$ 2.000,90 

TOTAL GERAL..................................................................................................  R$ 10.482,10 

 
Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 

 
Arapongas, 01 de setembro de 2014. 

 
ANTONIO JOSÉ BEFFA 

Prefeito Municipal 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS
ESTADO DO PARANÁ

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Licitação: Modalidade Pregão Presencial nº 114/2014 – Processo Adm. nº 146/2014.

OBJETO: Registro de preços para aquisição de combustivel óleo S10 e agente liquido Arla 32, em atendimento a Secretaria
Municipal de Administração – SEMAD.

Cumpridas  as  formalidades  legais  e  considerada  a  adjudicação  do  procedimento  licitatório,  em  epígrafe  pelo  Pregoeiro
Municipal, homologo, conforme registrado a seguir, com especificação do item e seu preço unitário final:

REDUT DO BRASIL LTDA – ME., com sede na Rua Atlanta n°. 402, Jardim Atlanta, em Maringá – PR, Cep: 87045-645, Tel:
(44) 9988 – 8448, inscrita no CNPJ/MF nº. 01.480.439/0001-21.

ITEM DESCRIÇÃO QUANT VALOR UNIT VALOR TOTAL

02
 Baldes  de 20 litros  de agente  líquido Arla
32. MARCA: JF MATÃO – ISSO BLUE 32  

100 R$: 39,00 R$: 3.900,00

TOTAL:............................................. ...................................................................................................................R$ 3.900,00

SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO – LTDA .,  com sede na Rua Luiz Franceschi, n° 666, Sala C-
Thomaz Coelho  em Araucária – PR, Cep: 83707-070, Tel:, inscrita no CNPJ/MF nº 02.044.526/0007-94.

ITEM DESCRIÇÃO QUANT VALOR UNIT VALOR TOTAL

01
Litros de óleo Diesel S10 – MARCA: 
SMALL–REFINARIA PETROBRAS.  

60.000 R$: 2,34 R$: 140.400,00

TOTAL:............................................. ................................................................................................................R$ 140.400,00

Ficando a  adjucatária convocada para  a  retirada da Ata  de Registro  de Preços,  consoante o  contido no capítulo  VIII  do
instrumento convocatório, sob as penalidades da lei.

Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de cost ume.

Arapongas, 29 de agosto de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito Municipal
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